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INVITA ȚIE   LA    CONFERINȚĂ 
                                    
 
TEMA:   OSCE și provocările lumii contemporane 
 
DATA:   21-22 noiembrie 2015. 
 
LOCUL DE  
DESFĂȘURARE: Colegiul Național „Mihai Viteazul“, Bucureşti. 
 
ORGANIZATOR : Societatea de Științe Istorice din România, Filiala București. 
 
PARTENERI:   

• OSCE-România, 
• Societatea de geopolitică „Ion Conea”, 
•  Geopolitica Magazine, România,  
• Colegiul Național „Mihai Viteazul”, București.  

 
INVITA ȚI : 

• Paraschiva Bădescu, Ambasador OSCE;  
• Prof. univ. dr. Bogdan  Murgescu, Universitatea din București; președinte al 

Societății de Științe Istorice din România; 
•  Prof. univ. dr. Vasile Simileanu, director „Geopolitica Magazine”, 

România; vicepreședinte Societatea de geopolitică „Ion Conea”; 
• Col. prof. univ. dr.,  Ioan Deac, Universitatea Națională de Apărare „Carol 

I”,  
• Prof. Sever Popa, director Colegiul Național „Mihai Viteazul”. 

 
 ECHIPA DE ORGANIZARE : 

• Conf. univ. dr. Nicu  Pohoață, 
• Prof. dr. Ioana Rieber, 
• Prof. gr. I Gabriel Stan, 
• Prof. gr.I Gabriel Georgescu, 
• Lector univ. dr. Ruxandra Buluc,   
• Lector univ. dr. Andrei Sora, 
• Pof. dr. Pascu Vasile, 
• Prof. dr. Teofil Vultur, 
• Prof. gr. I Gheorghe Mihală, 
• Prof. gr. I Ion Licu,  
• Andra Pungă, elevă. 

  
PROGRAM :  8:30-14:00. 
 
ARGUMENT : În spațiul istoric contemporan, nevoi de solidaritate, coeziune și toleranță, 
concretizate  în deschiderea către celălalt, impun, ca pas pentru un viitor comun, dialogul şi 



negocierea, deschise, de încredere, în „problematica securităţii în spaţiul euro-atlantic şi euro-
asiatic, precum şi o platformă pentru parteneriatele multilaterale în acţiuni în teren.“ 
 
SCOPUL: Concentrarea asupra prevenirii conflictelor, administrării crizelor și  reconstrucției 
post-conflictuale. 
 
OBIECTIVE  decelabile în tipuri de COMPETENȚE dobândite de participanți: 

• și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, de persusasiune și negociere;   
• au învățat cum să abordeze și să rezolve o situație criză; 
• au învățat mai multe despre Organizația de Securitate și Cooperare din Europa și despre 

rolul fiecărui Comitet;  
• au dobândit bune practici în domeniul diplomaticii: protocol, noțiuni importante pentru 

un viitor diplomat;  
• au exersat cunoștințe și deprinderi de comunicare într-o limbă de circulație internațională;   
• au exersat și învățat să elaboreze o rezoluție.  

 
GRUP ȚINTĂ: elevi, studenți, profesori, specialiști și nespecialiști, tuturor celor interesați 
 de perspectivele viitorului nostru comun. 
 
Se  vor acorda diplome de participare și de competențe. 
Participanții vor putea publica un articol în cartea dedicată conferinței.  
 
REGULAMENT DE PARTICIPARE : 
 
1. Data și locul desfășurării : 21-22 noiembrie 2015, Colegiul Național „Mihai Viteazul“. 
 
2. Înscrierea participanților : Înscrierile se vor face la adresa: andra.punga@gmail.com, 
până la data de 12 noiembrie 2015. 
 
3. Condiții referitoare la redactarea lucrărilor : Participanții vor putea publica un articol în 
cartea dedicată conferinței.  
 

• Articolul va avea maximum 5 pagini, pentru elevi, respectiv 7 pagini, pentru studenți și 
cercetători; 

• Tehnoredactarea articolelor se face pe format A4, cu margini egale de 20 mm, la un rând 
și jumătate, Times New Roman, font size 12, cu semne diacritice; 

• Titlul  articolului se va scrie cu majuscule (Times New Roman, font size 14, bold, centrat, 
exactly 16); 

• La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul/autorii , instituția reprezentată (Times New 
Roman, font size 12, aliniat dreapta, exactly 14) 

• Articolul va avea un abstract (rezumat) de maximum 10 rânduri, (Times New Roman, 
font size 10, regular, exactly 12); 

• Sub rezumat se vor scrie 5-6 cuvinte cheie (Times New Roman, font size 10, italic, 
exactly 12); 



• Bibliografia va fi trecută în note de subsol, în forma: Numele și prenumele autorului, 
titlul lucrării, editura, orașul, anul apariției, pagina; dacă sursa este web-ul, se vor indica 
site-ul și data la care a fost accesat; 

• Articolele trebuie să conțină contribuții personale, să respecte condițiile de redactare și 
drepturile de autor; 

• Persoanele care participă la Conferință vor expedia lucrarea integrală și abstractul, în 
format electronic, până la data de 12. 11. 2015, prin e-mail, la adresa 
andra.punga@gmail.com; 

• Organizatorii nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor și pentru cele care 
nu respectă condițiile de redactare; 

• Materialele expediate nu sunt returnabile; 
• Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice; 
• Fiecare articol poate avea cel mult doi autori. 

 
4. Se percepe o taxă de participare de 30 Ron, depusă la BCR, sucursala sector 5, în contul 
RO36RNCB0076029411430001, donație pentru Societatea de Științe Istorice din România, cu 
menționarea filialei București și a numelui fiecărui participant. Aceasta va fi utilizată pentru: 

• desfășurarea Conferinței și atelierelor de lucru; 
• redactarea diplomelor de participare, a mapelor și conținutul acestora: actele Conferinței; 
• redactarea și tipărirea unei Cărți a Conferinței (volum cu ISBN), cu respectarea tuturor  

rigorilor științifice și redacționale.  
 
5. Participanții  vor completa o fișă de înscriere, care va fi expediată, împreună cu articolul 
redactat, la adresa de contact: andra.punga@gmail.com, până la data de 12 noiembrie 2015. 
 
6. Institu țiile de proveniență ale participanților vor încheia, cu organizatorii, un Acord de 
parteneriat, care conține condițiile participării la Conferință. 
 
7. Desfășurare: 
Participanții vor fi împărțiți în trei comitete  diferite în care vor exista arii diferite de interes, 
respectiv:   
  
Comitetul General de Securitate și Afaceri Politice va discuta probleme legate de :  
 1.   Controlul armelor;  
 2.   Managementul granițelor; 
 3.   Combaterea terorismului.  
 
 Comitetul General de Afaceri Economice, Știin ță, Tehnologie și Mediul înconjur ător va fi 
preocupat de :  
 1.   Îmbunătățirea stistemelor educaționale;  
 2.   Infrastructura statelor în curs de dezvoltare;  
 3.   Dezvoltarea și libertatea mass-mediei.  
  
Comitetul General de Democrație, Drepturile Omului și Ajutor Umanitar  va avea ca arii de 
interes:  
 1.   Combaterea traficului de carne vie;  



 2.   Egalitatea dintre sexe;  
 3.   Drepturile minorităților.  
   
  Fiecare participant își va alege un comitet și o țară (neapărat un stat membru OSCE) pe 
care să o reprezinte și căreia să-i apere interesele pe tot parcursul negocierilor.  În cazul în care 
mai mulți participanți vor avea opțiuni comune, aceștia vor fi repartizați la un alt Comitet sau vor 
primi o altă țară.  
   

 Sesiunile se vor desfășura conform următorilor pași:    
 Pasul 1:  
     Fiecare participant va începe prin a susține un discurs de aproximativ 5 minute în care să 
prezinte poziția țării sale, în contextul uneia dintre cele trei teme.  
 Pasul 2:  
   Participanții  vor propune soluții. 
Pasul 3:  
    Vor avea loc negocieri, între participanți. Se va ajunge la o concluzie comună.  
 Pasul 4:  
    Participanții vor lucra, împreună, asupra unei Rezoluții.  
 Pasul 5:  
      Se vor propune amendamente referitoare la clauzele incluse în Rezoluție și se vor vota.  
Pasul 6:  
    Se va vota Rezoluția finală și, dacă aceasta primește acordul  fiecărui stat, va trece mai departe 
ca Proiect de Rezoluție. 
  În urma Conferinței, participanții:  
- și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, de persusasiune și negociere;   
- au învățat cum să abordeze și să rezolve o situație criză; 
- au învățat mai multe despre Organizația de Securitate și Cooperare din Europa și despre rolul 
fiecărui Comitet;  
- au învățat: protocol, noțiuni importante pentru un viitor diplomat;  
- și-au exersat cunoștințele în materie de limbă engleză;  
- au învățat să elaboreze o Rezoluție.  
  
Discuțiile dintre participanți vor fi moderate de câte doi Chairpersons, cu experiență în domeniu, 
Bilingv. 
 
8. Informa ții suplimentare puteți obține la adresa: andra.punga@gmail.com. 
 
9. Evaluarea: se va realiza în forma unui volum (Carte a Conferinței) cu ISBN, care va cuprinde 
articolele prezentate în cadrul Conferinței. Responsabilitatea asupra conținutului le revine, în 
exclusivitate, autorilor. Având în vedere exigențele de redactare și științifice ale unui asemenea 
volum, un comitet de redactare se va îngriji, redacțional, de pregătirea pentru tipar a produsului 
final al Conferinței. 
 
10. Mediatizare și diseminare: 

• un volum al Conferinței; 
• articole pliante, afișe în cadrul instituțiilor participanților. 



 
11. Coordonare:  

• Conf. univ. dr. Nicu POHOAȚĂ, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;  
• Prof. dr. Ioana RIEBER, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr“; 
• Prof. Gabriel STAN, Liceul Teoretic „Decebal“, 
• Prof. Gabriel Georgescu, Colegiul Național „Mihai Viteazul”.   

 
12. Monitorizare : Prof. Silviu POPA, director Colegiul Național „Mihai Viteazul“.  
 
13. Materialul bibliografic va fi pus la dispoziția participanților în timp util. 
 

PROGRAMUL CONFERIN ȚEI 
 
Ziua 1 1. 8,15-8,30  

2. 8,30-9,30  
3. 9,30- 10,00 
4. 10:00-10:45 
5. 10:45-11:00 
6. 11:00-12:30 
7.         12:30-13,00 
8.  13:00-14:00 

1.         Primirea invitaților 
2.         Festivitatea de deschidere 
3.         Pauză 
4. Training 
5.  Pauza 
6.  Sesiunea 1 
7.         Pauza  
8.  Sesiunea 2 

Ziua 2 1. 9:00-10:30 
2. 10:30-10:45 
3. 10:45-12:15 
4. 12:15-12,30 
5. 12:30-13,30 
6. 13,30-14,00 

1. Sesiunea 1 
2. Pauza 
3. Sesiunea 2 
4. Pauza  
5. Adunare generală 
6. Festivitatea de închidere 
 

 
 

PREŞEDINTE  
SOCIETATEA DE ŞTIINŢE ISTORICE DIN ROMÂNIA- 

FILIALA BUCUREŞTI, 

Conf. univ. dr. NICU POHOAŢĂ 
 


